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V noce 1935 je' us&uteěněn prlmí. magnetlck zá-

zna4' nejdÍírre na ocelov1i drát, brzy pak na.magnetlckf

pás. I kťlyž u nás se tato technÍka rozvlnula až v pade=

aátfch letech, zase tento fyzÍkální objev sÍ].ně zasáhl

do vfvoje světové i naší hudhll muz1kologové mohl1

studovat Partltury nejen z optického zápisu, ale sou-

ěasně i z rnagnetické|to záznanu, možností poznávání hu-

debních děI se rozvinuly do nebfva1é šíĚe a hloubky.

zaěátek padesátfch let pĚináší další fyzíkální

objevy . elektrické generátory tdnrl, aĚ už to byly ge-

nerátory sinusové. generáťory obdélníkov1ích a pitovi-

tfch knritú a generátory šunové rrebo jiné zvukové pro-

stĚedky, vyráběné elektrickou cestou. vyrostla tak

éektroakustÍcká hudba, která ovlivn1la a dodnes ovliv-

řuje . v poslední době zejrnéna ťlíky hudebním syntet1-

zátorún - umělecky cennou 1 populární hudbu.

Budu rád, bude=].1 tento drobnf diskusní pĚíspě-

vek pžijat jako pokus o doložení nevfvratnfch souv1s-

lostí mezi vfvojem světového a i českého hudebního umě-

ní a prudkfm rozvojem fyziky od sedmdesáť}'cň let mÍnulé.

ho stotetí k dnešku. ostatně elektroakust1cké stud1o čs.'

rozhlasu v PLzn!., založené y roce 1968, rnrlže doložÍt čet-

nfni cennfmi skladbarnÍ, nezl kťer ni zátí zejnéna odkaz

Ml.loslaya Kabeláěe, díl.a Tác].aya Kuěery t hledačská t:or-

ba Eduarda Spáčt'la a jďio skupi.rry', co znamena]. a znamená

revpluční vÝ,íoj fyzL}<y prro našt trudbu pos1edních dyou ,de.

setÍletí

.'sem šč'asten, že jsem nohl bft piíIn n syědkem těch-
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to spojttostí IBezÍ fyzlkou a novodobfin českfn hudeb.

nÍn uměnfm.

x
x x

Pokrokové studentstvo a ieho plzeřští 
F.Ťedstavltelé

MÍloslav Bělohlávek

Vznik a vfvoj pokrokového hnutí v čechách od de-

vadesát1Ích let minulého století je dostatečně známf.

Toto ideové a polit1cké hnutí ěeského studentstva í děl-

n1cké mládeže se projerrovalo radlkáIní kr1t1kou souěas-

né spoleěnosti' odPorern k politickému postupu staroěeské

strany a se sapatíemÍ s]'edovalo postoj radikáIního kŤíd.

la mladočech'l. Jeho pĚedstavou a cí1em byl samostatnf

ěeskf stát; sice v rámcl Rákouska.Uherska, ale s vlastní

za}rraniění politikou. Zásadním požadavkern byla šíroká po-

1it1cká demokratl.zace ěeské spoleěnosti a zásadní soc1á1-

ní reformy. PĚedstavitelé pokrokového studentstva usilo-

vali o povznesení, ěeské národní ku1tury na evropskou ro-

.rreř. .leitch hnutí je PŤoto také jedním ze základrl modérní

ěeské kultury. Po známfch demonstracích v r.1893 byl v

násIedují'cím rÓce uspoÍáctán habsburskou justicí. pol ltíckf

Proces s tzy. onladinou. obžaloyarrí' byli odsouzení k vy-

sokfm trestrlm a pŤevezen1 do plzeřské borské trestnÍce.

V r.1895 bylí amnestoyáni. Proces a pobyt polÍtickÍch

vězřrl vzbudil pĚtrozeně v městě yelkÝ ohlas a sympatle

s nimi'. olrrladÍnáŤská tradl'ce se dlouho v Plzni udržela a
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Projeyoyala s-e napÍ*'lad t 'nYšlení rn1adší. generace,

jako by1 Bohurnil Po1an a jeho pňátelé.

Pokrokové hnutí vnlAtĚně nepÍflt'š jednotné se

koncem devadesáťfch let rozštěpÍlo na tži skuplny, kte-

ré se ustavily zprvu v samostatné polltícké strany.

Tehdy se také nrezi studentstvo zno\^l vrace]. duch hnuťí

z r.L893. Skupina radikálně pokrokovfch student se

sdružÍla ve VzdělávacÍ klub Antonín čÍžek, byl obnoven

/LgoL/ časopis pokrokového studentstva. Jeho hlavním1

mluvěími byli právník Rudolf Brož, filoz.ofové sma ěa-

pek a Josef Kopal . l- - --.- -.-l Skupína

těchto pokrokáŤri vystupovaIa s progranem.aktivizace

proti lhostejnosti, chtěIa mladé l idi pŤipravit k ob-

ěanské zraJ-osti.

stoupencem a hned jedním z vedoucÍch pžedstavi-
.tel 

tohoto směru se stává Plzeřan Gustav čadek /7.11.

1883 -  7 .5 .L9L3/ .  Po  matur i tě  v  r .19o1 se  pň ih l ás i l  k

spolupráci do plzeiského akademického spolku Radbuza.

jehož by1 i starostou /L9o5/. V něm se formovala mladá

p1zeřská studentská generace a Gusťav čadek napsal:

ÍRadbuza byla kus svěťa naší, tÍeba často naivní., piie.

ce vž.dy poctivé m1adosti.| zde, v Radbuze, se vl ivem o

tŤi léta staršího pĚítele, f i lozofa Lad1slava Gardav-

ského, stává stoupencem pokrolšoyého směru. V Jubilejním
+; {  ̂ e t i /

listu na ostavuŠ."čĚťÍ' Radbuzy., spolku akadernikrl kraje

plzeřského /L9o3/., píše v duchu tohoto sm1išlení: ;tIle-

dejte cesťy k návratu! SÍ' la k žlyotu, ťoĚ síJ.a k refor-

ině, ťoĚ síla dovést bÝti svÝm. I vyznává se tu i z nacio-
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naIiEíRu, ''jenž yyrostl1í z rr}yšlenky opírá se o stálou,

opravdovou oďdanou prácl. a je Pln živoucí a žil'atní

ku1tury'.. Je to nacionalismus Nerudovfch zpěv.& páteě=

ních a je to také ,'vrcho1 snášenli.rroEti, neb kdo více

respektuj národnost druhého než ten, jenž v sobě a

pro sebe cítí ríplně nezbytnost vlastníi,; v té aolě

/Lgo3/ se už dostává člo pÍedních Ťacl pŤlspět vatelt

časop1su pokrokového studentstva, zríěastřuje se tu

r znÝch polemÍk a pÍše někol1k zásadních ě1ánk . v r.

1907 v Snahách generace vyložtl svúj politickf pro-

gram. Pro}rlašuje, že "chceme dojíti svého národního

osamostatnění buě s Rakouskem ě1 bez něho". Yéít, Že

"svrlj stát s1 vybuduje lid, anebo nebude vybudován

n1kdy; on však utvoŤen bude' utvoÍen ve službách de-

mokracíe, néboĚ ukáže se, že demokratizace u nás je

možna jen na i aě uvo:.něnfch ěeskfch zemí, kdežto ra-

kousko-centralistické tradice opravdové demokrac le

nep'žípouštějí. Ieda jejÍ zdánÍ. Proto'.když profesor

Masaryk nedávno prohlásil, že dějiny naše nám nedovo-

lují polít iku Ťímskou, dovo1uji s i dodat, že naše

historie zakazwje nán stejné určitě polítiku ve s1už-

bách Vídně, která nás po staletí pĚipravovata pro Řírn

svojí protireforrnací a dnes soustaYn m germanizujícím

centralisBern nás zpracovává pro Berlín... Dále zdrlraz-

řujei "čím vyšší vedoucí. myš1enka, tím rríce dá yzrr1s-

ťat svérou nositelit a znáte Ídeu vyšší nad tdeu národ-

ního a soclálního obrození a osyobození vlastního lidu?

Bylo by naší ctí, k'dybychom neznal i většÍ cťižádost,



353

projevoyala s.e napžíklad ,1r myšlenÍ rnladší. generace,

jako byl Bohumil Polan a jeho pŤátelé.

Pokrokové hnutí vnltžně nepÍíliš jednotné se

koncem devadesáťl'ch 1et rozštěpilo na tži' skuplny, kte-

ré se ustavily zprvu v samostatné politícké strany.

Tehdy se také rnezi studentstvo znovu vrace]. duch hnuťí

z r.1893. Skupína radikálně pokrokovfch student se

sdružÍla ve VzdětávacÍ klub ArrťonÍn čížek, byl obnoven

/19oL/ časopís pokrokového studentstva. Jeho hlavním1

mluvěími byli prármík Rudolf Brož, filoz.ofové Ena ěa-

pek a Josef Kopal.f - * _- ---l Skupina

těchto pokrokáčrl vystupovala s Programem.aktivizace

proti lhosťejnosti, chtěla rnladé l idi pŤipravit k ob-

čanské zraJ-ostÍ.

stoupencem a hned jednÍn z vedoucích pžedstavi-

teI tohoto směru se stává P1zeřan Gustav čadek /7.11.

1883 -  7 .5 .L9L3/ .  Po  Ínatur iťě v  r . I9o1 se  pň ih l ás i l  k

spolupráci do plzeřského akademického spolku Radbuza.

jehož byl i st'arostou /L9o5/. V něm se formovala mladá

p1zeřská sťudentská generace a Gustav čadek napsal:

"Radbuza byla kus světa naší, tňeba ěasto naivní., pÍe.

ce vž.dy poctÍvé mladosti., zde, v Radbuze, se vlivem o

tŤi léta staršího pĚítele, f i '].ozofa tad1slava Gardav-

ského, stává stouPencerŤ} pokrolšoyého srněru. V Jubilejním
+;{ , le t j . /

listu na o=ru"uŠ.",čĚt,l. Radbuzy., spolku akadernikrl kraje

plzeřského /L9o3/, píše v duchu ťohoto sm šlení. iHle-

dejte cesty k'návratut SÍ'Ia k životu, toŤ' sí].a k refor-

mě, toĚ síla dovést bÍtí svlím. . vyznává se tu i z nacio-
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nalismu, ''jenž yyrostl1í z rr;yšlenky opírá se o stálou,

opravdovou oďdanou prácl a je Pln živoucí a žiyotní

kultury'.. Je to nacionalismus Nerudovfch zpěv.ú páteě=

ních a je to také .'vrcho1 snášenlivoEti, neb kdo více

respektuje národnost druhého než ten, jenž v sobě a

pro sebe cítí ríplně nezbytnost vlastníi.; v té aolě

/L9o3/ se už dostává do pŤedních Ťacl pŤ1spět vatelú

časoplsu pokrokového studentstva. zríěastĎuje se tu

r znÝch PolemÍk a pÍše někol1k zásadních ě1ánk . v r.

1907 v Snahách generace vyložil svúj politickf pro-

gram. Problašuje, že "chceme dojíti svého národnÍho

osamostatnění buě s Rakouskem ě1 bez něhon. Yéít, že

"svúj stát s1 vybuduje lid, anebo nebude vybudován

n1kdy; on však utvoŤen bude' utvoÍen ve službách de-

mokracíe, néboŤ' ukáže se, že demokratizace u nás je

možna jen na p aě uvotněnfch ěeskfch zemí, kdežto ra-

kousko-centralistické tradice opravdové demokrac le

nep'žípouštějí. Ieda )ejí zdání. Proto'.když profesor

Masaryk nedávno prohlás11, že dějiny naše nám nedovo-

lují polít iku Ťímskou, dovoluj i s i dodat, že naše

historie zakazwje nám *'gjné určitě polítiku ve s1už-

bách Vídně, která nás po staletí pĚipravovala pro Řírn

svojí protireformací a dnes soustaYn m germanizujícím

centralisBern nás zpracovává pro Berlín... Dále zdrlraz-

řuje; ..čím vyšší vedoucí. myšlenka, tím rríce dá yzrús-

ťat svému nositelit a znáte Ídeu vyšší nad tdeu národ-

ního a soclálního obrození a osyobození vlastního lidu?

Bylo by naší ctí, k'dybychom neznal i většÍ ctižádost,



355

než bÝti prostjími hoBlity ťéto yznešené' myšienky' bjíťÍ

- jak pěje ta píŠnička z poRro}iového hnutí = pĚeťlní'strá-

ží české revoluce, vel l].é reloluce po havlíěkoysku: re-

voluce v hlavách a srdcí českfch., '

V r.19o7 odešel čadek z Prahy a po vojenské stuž-

bě byt od r. l9o9 profesorem plzeřské obchodnÍ akademie.

vztahy s Prahou a pokrokovfm studentstvem nepĚerušil,

stáIe pŤíspíval do jeho orgánrl, v Plzni. se kolem něho

seskutrlil rozrrlsťající se kroužek student a profesionál-

nÍ intel igence. Ta zprvu prisobÍla v Radbuze, v pražském

studentském a pokrokovém ktubu Ant.čížek a v časopise

pokrokového sťudentstva. Pozdějí byl tento ktub jádrem

mísťní organizace st'átoprávně pokrokové strany. Čadek

se však nedoži l  . ' ve lkého z rÍčtování . '  v  l .  1914-1918,  ze-

rnŤel v necelfch tĚicetÍ letech r.1913. Jeho památce bylo

věnováno zvláštní ěís1o Pokrokové revuě /roé.X/, vydané

též pod názvem Památce Gustava Čadka, a Po roce zvláštnÍ

sešit časopJ.su pokrokového studentsťva /roč.xVII/ s ná-

zvem Po roce ... Milan ďapek o něm napsal: ' ,Byl mužn1i,

jar!, odvážnf, byl vášnivf a dobrÍ' dovedl bojovat i  po-

chopit druhé' narodi l se vúdcem, neosobit1í kamarád, pŤí-

tel a grandsei.gneur. iv1y ho miloval i , druzí ho ctiI i ,  pro-

tože cíti l i  PodmanÍvost jeho osobnosťi... čadek byl sťrhu-

jícín Ťečníken, jali ve vzpomínce na něho rrapsal pŤísluš-

ník starší geÍErace K.St.9olto1 : ' 'M1uví-1i v d ležiťé

chví1i někdo mé duši blízkfl prožívám pocity, jež hodně

jsou podobny trémě. Jisťě jsem měl tehdy více r.ízkosti o

jeho spěch, než jí měl ťento m1ad1í muž s hlavou pŤímo
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vztfěenou a j i]skrnÝÍnl zraky, jejž Ppprvé rněl jsem sly-

šeti veiejně. By1a žhavou J.ávou jeho sIova; ntc v ní

banálního, nic prázdného, co by rušilo jtch strhujÍcí

dojern. A když končj:l krásnfmt veršÍ Nerudovfmí, jež

tak vfrazně plynuIy z jeho rt '  cít i l  jsem j iž sí1né

rozechvění všech posluchačr1... Tak z stal v né pamětí.

od toho okamžiku jsem věděl, v čí odhodlané ruce kdys

pĚejde vedení našeho myšlenkového směru, v ěí duch slo-

ženy budou naše naděje a naée očekávání. ' ,

Do plzeřského čadkova okruhu patŤil i  pŤedevším

tŤi muži, kteŤí pokraěovaIi v jeho odkazu a nejen v

plzeřském, ale i v národním život'ě českém pŤedstavova-

1 i  pŤední čin i te le :  August in  šíp / I885-1958/ ,  Bohumi l

čuŤín-polan /L887-L971l a .Jaroslav !ÝersťadL /L888-L97o/.

Augustin šíp, plzeřskf advokát, dlouholetf náměstek

plzeřského starosty, pol it ik, spísovate1 a básník pŤe-

devším sokolského hnutÍ, o čadkovi, Polanoví a l.Jerstadťo-

vi ve sv1ích pamětech napa1 : ' 'Zjev! Ne, pro mne byl samfm

zjevením života. čadek soustĚeěoval kolem sebe v Praze

i v Plzni zástup pĚáteI a kamarádú, kteŤí napivše se

jednou z kypícího bohaťství jeho ducha i srdce,neodtrhl i

více,. |,Iezj nirnr lyr i v Plzni pĚedevším dva mladí muži,

j imž od těch čas podnes ,  do  šed in  sv fch  i  je j i ch '  vděčím

za neproměnné a ve všech situacích osvědčené pĚáte1stvÍr

ft.Jaroslav lversťadť a Bohumi1 Čuňín /1tt.jménem Bohumil

Polarl/" Tak vlastně i je mně daI Čadek" lverstadt, naro-

zen 2L"3 .1888,  by1 o  pr11tŤetího roku mladší mě.  Abso l .

vent reálky, zanechal studia na ťechnice a probíjel se
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než bÝti Prost']ími hoplíty ťéto yznešené- myšienky' bj'ťi

- ja]< pěje ta píšnlčka z poRro}ioyého hnutí * pÍečlní. strá-

ží české revoluce, velt l ié rerpluce po havlíčkoysku: re-

voluce v hlavách a srdcí českfch. ' .

V r.t9o7 odešel Čadek z Prahy a po vojenské služ-

bě byl od r.19o9 profesorem plzeřské obchodní akademie.

vztahy s Prahou a pokrokovfm studentstvem nepŤerušil,

stále pŤispíval do jeho orgánrl, v Plzní se kolem něho

seskutr,il rozrrlstající se kroužek studentr1 a profesionál-

nÍ intetigence. Ta zprvu ptisobÍla v Radbuze, v pražskén

studentském a pokrokovém klubu Anť.čížek a v časopise

pokrokového studentstva. Pozdějí byl tento klub jádrem

místní organizace státoprávně pokrokové strany. Čadek

se však nedožil . 'velkého ztÍčtování., v t. 1914-19L8, ze-

mŤel v necelfch tŤiceti Ietech r.1913. Jeho památce bylo

věnováno zvláštní ěíslo Pokrokové revuě /roé.X/, vydané

též pod názvem Památce Gustava Čadka, a po roce zvláštní

sešit časopÍsu pokrokového studentstva /roč.xVII/ s ná-

zvem Po roce ... Mí1an ďapek o něm napsal: ' .Byl mužn1i,

jarf, odvážnf' byl vášnivf a dobrf, dovedl bojovat i  po-

chopit druhé, narodi l se vťrdcem, neosobit1í karnarád, pŤí-

tel a grandsel.gneur. It{y ho mlloval i , druzí ho cťi1i, pro-

tože cí'ťi1i PodmanÍvost jeho osobnostÍ.'. čadek byl sťrhu-

jícím Ťečníkern, jali rle vzpornínce na něho hapsal pčísluš-

ník starší geÍErace K.st.9o]to1 : ' 'Mluwí-lj. v dtl ležtťé

chvíl i  někdo mé duši blízkf, prožívám pocity, jež hodně

jsou podobny trémě. Jl 'sťě jsem mě1 tehdy více zkosti o

jeho spěch' než jí měl tento mladlí muž s hlavou pŤímo

3s6

vztfěenou a j iskrnfmi zraky. jejž popryé rněl jsem sly-

šetÍ veiejně. Byla žhayou lávou jeho slova; nl 'c v ní

banálního, nic prázdného. co by rušilo j ich strhující

dojem. A když končj:1 krásn1ím1' veršl Neruťlovfmi, jež

t'ak vfrazně plynuly z jeho rtr1, cíti1 jsem j iž si1né

rozechvění všech posluchačrl... Tak zr1stal v mé paměťi.

od totro okamžiku jsem věděI, v ěí odhodlané ruce kdys

pŤejde vedení našeho myšIenkového směru, v čí duch slo-

ženy budou naše naděje a naše očekávání. ' '

Do plzeřského čadkova okruhu paťii l i  pŤedevším

tŤi muži, kteŤí pokračoval i '  v jeho odkazu a nejen v

plzeřském, ale i v národním životě českém pŤedstavova-

l i  pÍední ěín i te le :  Augustín  Šíp /1885-1958/ '  Bohumi l

čuĚín-po lan / I887-L971 l  a  Jaros}av  v{ers tadL  /L888-L97a/ .

Augusťin šíp, plzeĎskf advokát, dlouholetf náměsťek

p}ze řského s taros ty ,  po l i t i k ,  spísovate l  a  básník  pŤe-

devšírn sokolského hnutí, o Čadkovi, Polanovi a t{erstadto-

vi ve sv1ích pamětech napsal : ' .! jev! Ne' pro mne byl samfm

zjevením života. Čadek soustňeěoval kolem sebe v Praze

i v P1zni zástup pŤátet a kamarádrl, kteĚí napivše se

jednou z kypícího bohaťství, jeho ducha i srdce,neodťrhIi

více', t ' ,tezi nimr lyri v Plzni pŤedevším dva mIadí muži,

j imž od těch čas podr.res, do šedin svfch i jej ich, vděčím

za neproměnné a ve všech sĎtuacích osvědčené pŤátelstvíl

ir.Jaroslav Wersťadt a Bohurni ' l  ČuŤín ,/1it. jménem Bohumi].

Po1an/. Tak vlastně i je mně dal Čadek" Ý'Ierstadt' naro-

zen 2I .3 .1888,  b} ,1  o  p  I tŤetího roku mladší mě.  Abso l -

vent reáfky, zanechal sťudia na technice a probíjel se
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po léta odyážně a těžce nouzí. a nedostatken ,/naposledy

jako tajenrník Bjusova fondu.A lte gv&ru prav&nu u::čení po-

lttlckého dějepltsce a badatele v našlch novodob1ich dějÍ-

nách. uveŤejřoval jtž t'eMy s pozorn1im a pÍesnfm polÍ-

t1ckÝm a kulturnír smyslem i styl ist icky žlvé ě1ánky,

větš1nou v čaopJ.se pokrokovélr studentstva /.../.

Bohum1l Čužín byI rovněž jen o dva roky n1adší

mne; narodl l se 18.1I.].887 v Plznl. Po maturltě na plzeř-

ské reálce vstouP1l hned do služeb plzeřské obce a byl

nakonec Ťed1telem městskfch .veŤeJnfch kn1hoven a čítáren

v Plzn1. Jeho líterárnÍ jméno B.Polan, j iž tehdy pŤ1Jaté,

má v naší moderní rrmělecké kultuĚe zaslouženf a nepot).a-

ěltelnf zvuk. Básník s pŤísnou kázní r.L927 vybral ze

své JJ.stě bohaté tvorby jen někollk ěísel vzácného ladění

a ě1stoty do Koncertu na lesní roh. NepŤehledná je zato

žeř jeho kritÍckého a esejlst1ckého dÍla. Pokornl i  znalec,

vyznavač a vykladaě skutečného unění literárního, vftvar.

ného a d1vadelnÍho ď zapŤisáhl1í, nerínavnf odhatovatel a

odprlrce všeho, co umění jen pŤedstírá. .Jeho nepodplat-

nou pžísnost pŤedcházela vŽdy pŤísnosť k sobě samému:

nepĚestával jsen se obdívovaťi tomu' jak odpovědně,se

zbožnou opravdovo5ť{' pŤisťupova]. ke raždé prácí, k malé-

mu piíležitosťnému referátu jako k nejsIožltějšírnu kri-

t ickému rozboru. Za každou jeho větou je ceJ-f muž. osobně

plachf a ::ozpaěitf, je tvrd5i bojovník za to, co za pravdu

uznal.

Nebylo nic z nejskrytějšího soukromí i z ,mnohotvár-

ného vzťahu našeho k věcem veŤejnfm, naě nevtÍsk1o tak ěl
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onak yíce než ěty.Íicetileté Pňátelgtví těchto dvou dru.

hrl svou jerrrnou, dísk'rétní pečeÉ.

A dále kolen čadlia v PlznÍ kupi1i se tu hojněji.,

tu Íiděeji, jak s ni 'nt život míchal , vrstevníci a pŤá-

telé, studentÍ,nestudenti... NěkteÍí nebyl l , anl pozdějí

se nestali stoupenci Čadkova poltt1ckého směťu, ale všecky

svazovala v jedno Čadkova delt'kátní srdeěnost a bouŤlÍvá

. vitalita. 'Byl by vzbudil polonrtvé a zprlsob1l' aby z

vnÍtÍní potŤeby zpívali dythyramb životu,, F napsa1 po

jeho *rrt1 bez nadsázky B.Polan.T

Piíspěvek o pokrokovém studentstvu v Plzni bych

chtěl zakoněÍt osobním vyznáním Augustina šípa: nByla to

pĚese vše krásná doba a v jistém smyslu rozhodná pro vše-

chen náš da1ší žlvot. Bylí jsrne spíše volnou hetair ií

sobě věrnfch a věci oddanfch srdcí a myslí, nežll organl-

zacÍ strany. Bylí jsme radÍkáIy, nebylÍ jsme straníky

sevĚenfmi díscipínou a zájmy. B1ívali jsme ěasto bláhoví

a bezuzdně veselí, to zejména' když nárn vévodil Čadek sám;

nebyll jsme lehkovážní. gra11 jsme velmí doopravdy svr1J

radikal ismus... Nlc z toho, ěím poltt ickf život potĚísřu-

je duše, nebylo ještě v nás. Nebylo prospěchu než pro-

spěch národa,, nebylo vfpočtu, než vfpočet budoucÍho osu-

du zeně. PočítalÍ jgne 9 ]latast ofou, ba pÍá1Í st j i ,

aby se jeďtou provždy zlomllo prokleťÍ, pod nítnž trpěly

generace a trpěla zyLáéí generace naše, v jádĚe rnelancho.

l lcká. "

Použjťé eťameP.v:

. Památce Gustava Čá". Praha 1913 /'zvLáíLnt. čÍslo Fokro-
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Po léta odyážně a téŽce nouzÍ' a nedostatken ,/naposledy

jako ťajemník Husova fondu,A l.e gvégru pravérnu urěení po-

litického dějepÍsce a badaťele .v našlch novodob1ich ději-

nách. UveĚejřoval již tehdy s pozornfrn a pŤesnfm poli.

t1ckfin a kulťurnfi smyslem i stylisticky ž1vé ělánky,

větš1nou v čaopise pokrokové}o studenťstva /.../.

Bohumll ČuÍín byl rovněž jen o dva roky mladší

nnei narod1l se 18.11.1887 v Plznl. Po maturítě na plzeř-

ské reálce vstoup11 hned do služeb plzeřské obce a byl

nakonec Ěed1te1ern rněstskfch .veĚejnfch knílroven a čítáren

v Plzni. Jetro l i terárnÍ jnéno B.Polan, j iž tehdy pŤljaté,

má v naší moderní umělecké kultuĚe zaslouženf a nePotla-

č1telnf zvuk. Básník s pŤísnou káznÍ r.L927 vybral- ze

své j lstě bohaté tvorby jen něko11k ěÍsel vzácného ladění

a čistoty do Koncertu na lesní roh. NepÍehledná je zato

žeř jetro krit1ckého a esejist ického díla. Pokornf znal.ec,

vyznavaě a vykladaě skuteěného .unění l1terárnÍho, vftvar-

ného a divaclelního a zapiisáhlf' nerínavnf odhalovatel a

odprlrce všeho, co umění jen pÍedlstírá. ,Jeho nepodpIat-

nou pŤísnost pÍedcházeJ'a vždy pŤísnost k sobě samému:

nepĚestával jsem se obdivovati !omu, jak odpovědně, se

zboánou opravdovogtí pŤtstupoval ke taždé práci, k malé-

mu pŤí.ležÍťostnému referátu jako k nejsIožitějšínu kri-

t ickému rozboru. Za kaŽdou je to věťou je ce1f muž. osobně

plach1í a ::ozpaěit1i, je ťvrd bojovnÍk za to, co za pravdu

uzna l .

Nebylo nÍc z nejskrytějšího soukromí i z mnohotvár-

ného vztahu našeho k věcem veÍejnfin, naě nevť1sklo tak či
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onak yíce než ětyŤicetileťé' PŤát.el$Lví těchto dvou druo

hrl svou jernnou, diskrétní pečet"

A dáIe kolem Čaťt]ia v Plznl kupÍlt' se tu hojněji'

!u Íidčejt, jak s nÍml žlvot míchal, vrstevnící a pĚá-

te lé,  s tudent i ,nes tudent i . . .  NěkteŽí  neby l i ,  an i  pozc lě jí

se nestali stoupenci Čadkova po11tického směťu, ale všecky

svazovala v jedno čadkova de1ikátní srdečnost a bouĚlivá

vitalita. ,Byl by vzbudil Po1omrtvé a zprlsobil, aby z

vnítÍní potĚeby zpívali dythyramb životu, ' F napsal Po

jeho srnrt i bez nadsázky B.Polan.T

PÍíspěvek o pokrokovém studentstvu v Plzní bych

chtěl zakoněít osobním vyznáním Augustina šípa: "Byla to

pŤese vše krásná doba a v jistérn smyslu rozhodná pro vše.

c}ren náš další život. Byl i  jsrne spíše volnou hetaírií

sobě věrnfch a věci oddanfch srdcÍ a nys1Í, nežl1 organ1-

zací' strany. Byl i  jsme ractikáIy, nebyl i jsme straníky

sevĚenfmi discipínou a zájmy. Bfvali jsme ěasťo b1áhoví

a bezuzdně veselí, to zejména, když nárn vévodil čadek sám;

nebylí jsme lehkovážní. gralÍ jsrne velm1 doopravdy svrlj

radikal ismus... Nic z toho' éín poutickf život potĚísřu-

je duše, nebylo ještě v nás. Nebylo prospěchu než pro-

spěctr národa, ' nebylo vfpočtu, než vfpoěet budoucÍho osu-

du zeně. Počítali jsÍne 9 llatasť]:ofou, ba pÍá1i si ji,

aby se jeťtrou prwždy' zlom$o prohletÍ, pod nímž trpěly

generace a trpěla zafláét gene'jace naše, v jáclĚe rnelancho-

l l cká .  "

Použ'ité pťarneny:

- Památce Gustava Čadka. Praha 1913 /,zv];ášLrlí číslo Pokro-
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- kové revue. roě.X.A.

= Po roce ... ?vláštnÍ seši.t časop|su pok'roliovďio stu=

dentstva, xvrr' 1914 . rzde též soupis čadkovfch ěIán-

k a proJevrl z let 1903-13/.

- Jaroslav !ťerstadt' o nečložitán ž1votě a nedobojovaném

boji Gustava čadka /L883-L9L3/. Minulostí Západoěeské-

ho kra je  v I ,  1968,  49-50.  Tam da lší  l i te ra tura .

- August1n šíp, Pamětl I., kap1t. vII. Život m1mo uni-

verzitu - po1itika - Gustav čadek - směr radíkáIně po-

krokovf .  Rukop ls  z  r .1951.

Soukromf najetek.

PŤíspěvek spolku Dňáťel vědv a líteraturv ěeské v Plzni

k  rozvo j i  ěeské ku l turv  v  2 .po lovíně 19.s to le tí

Hana Dobrá

Spolkov!í ruch, kterf uyr..r,"'"rter1st1ckÝ pro

šedesátá a sedmdesátá léta mínu1ého sťoletí, se nevy.

bnul ani Plzni. Konstituce zpúsobi}a Í v P1zni zÍejm!

obrat y zaEJ'ádání spolRú. Tak hyla roku 1862 založena

Měšt'anská beseda a téhož roku zpěváck'f spolek lllahol ,

o rok později $oLol. Roku ].878 v Plzni vznikl Spolek

pl.átel vědy a lÍteratury ěeské, podle vzoru prvního

ěeského literárnÍro spolku v Chrudtmi. Podle slov svého
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zakladatele Frantlštta schwarzel/ si yytkl za cí1 obra-

cet yeÍejnost k Píseqnlctví a syé ěleny vést k věčleckfin

a l1'terárním pracíin, vyčlávat jé a na.lto pak šíitt vzdě.

lanost a utužovat národní vědomí. š1o ťeťly o jisté do-

vršení národně obrozeneckfch snah, po Íadu pÍectctrozích

desetiletí tu zaostávajících za soudobfm ěesk m vÍvo-

jem, nyní organ1zaěně strnelenfch a or1entovanfch mlado.

ěesky .

Ve stanovácrr sporxu bylo uvedero: 'Spolek pŤátel

vědy a literatury ěeské v PlznÍ rná za ríěel pěstovati

vědu a literaturu ěeskou vrlbec a zvláště, pokud sloužl-

ti budou potĚebám a zájmrlrn tohoto města a kraje, podpo-

rovati vše, co v tépŤÍěÍně ku povznesení vědy a l i tera-
) l

tury ěeské povede..."./ Spolek něl pět odborr1: l l .terár-

ně uměleck!, vzdéIávací. historíckf ' právníck1í, pĚírodo-

vědecko-technickf.,/eoslední měl pňispívat k pĚírodnínu

v1ízkumu západníclr Čech a využtt'dl {pÍÍrodních si l ./

Na prvním Ťádném valném shromážděnÍ dne 28.záŤí

1878 byl zvolen pŤedsedou okresní tajemník František

schvJarz, kter}í Ťídi l spolek až do dubna 1902' čil l  dva-

cet tĚi a prl l  roku.3/ spotek sdružoval většinu plzeřské

ěeské íntel igencě, pĚedevším z iad profesorú ,/František

částek, Tr1ma Cimrhanzl/ ' ,  d'áLe lékaňe VÍléma šeIa, íng.

Františka KŤÍžílta' redakto:ca Plzeřskfch 1ist Aťlo1fa

Srba a zakladatele Ruslšého muzea v Plzni E.duarda Valeě-

ku. ' Svfni' pětl odbory pŤedstavoval jakfst r.áznak nÍstní

akademle věd a umění. elzeřsk1í spolek vyvíjel hlavně

ěinnost piednáškovou, publ ikační a kulturní, slarmostnÍ




